CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 438/SXD-QLXD

Gia Lai, ngày 12 tháng 3 năm 2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi
khoản 1 Điều 4 Quyết định số
29/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
của Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai quy
định việc quản lý, xác định chi phí
dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn
tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT- BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng
dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2017/TT- BXD quy định “ Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định định mức tỷ lệ chi phí
chung để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị nhưng không vượt quá định
mức tỷ lệ dưới đây”, tức là không vượt định mức tỷ lệ quy định tại Thông tư số
14/2017/TT- BXD.
Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 29/2018/QĐUBND Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
Gia Lai. Theo đó tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quyết định 29/2018/QĐ-UBND đã ban
hành Định mức tỷ lệ chi phí chung đối với loại đô thị loại II và loại IV,V làm cơ sở cho
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao quản lý dịch vụ công ích đô
thị tổ chức xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Ngày 22/01/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg về
công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Do đó để có cơ sở cho
UBND thành phố Pleiku xây dựng dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị năm 2020 và
các năm tiếp theo, Sở Xây dựng Xây dựng dự thảo Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định
số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai quy
định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Bổ
sung định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung đối với đô thị loại I) theo quy định.
Ngày 27/02/2020 Sở Xây dựng có văn bản số 287/SXD-QLXD về việc lấy ý kiến
góp ý dự thảo Quyết định bổ sung định mức tỷ lệ chi phí chung đối với đô thị loại I tại
điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND
tỉnh Gia Lai gửi các Sở ngành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công
ích hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Văn bản số 292/STP-XD&KTVB ngày 03/3/2020 của Sở Tư pháp về tham
gia góp ý dự thảo Quyết định bổ sung định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung đối với đô thị
loại I và hướng dẫn quy định về trình tự thủ tục lấy ý kiến văn bản, trình ban hành văn
bản, Sở Xây dựng đề nghị các nội dung sau:
1. Sở Xây dựng gửi toàn bộ Dự thảo văn bản đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Gia Lai để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai trong thời gian ít nhất 30

ngày để các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định nêu trên
theo quy định tại Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật.
2. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia góp ý dự thảo
Quyết định nêu trên. Nếu quá thời hạn nêu trên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam không có ý kiến thì được xem như thống nhất dự thảo.
(có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi kèm)
Nội dung dự thảo được Sở Xây dựng đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện
tử Sở Xây dựng Gia Lai: sxd.gialai.gov.vn
Ý kiến góp ý dự thảo Quyết định tham gia bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng Gia
Lai trước ngày 24/3/2020 theo địa chỉ (Tầng 4, Nhà làm việc Liên cơ quan, số 17 đường
Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, Gia Lai) để Sở chỉnh sửa, gửi Sở Tư pháp Gia Lai
thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Sở Xây dựng Gia Lai mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết
định Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm
2018 của Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công
ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở XD (b/c);
- Trang TTĐT SXD (đăng tải);
- Lưu: VT, QLXD.
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